n feest
een kei van ee
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Wanneer de spanning ver te zoeken is…..
V

os Noodstroom Systemen is al meer dan 25 jaar een
betrouwbare partner op het gebied van tijdelijke stroomvoorzieningen. Met de jarenlange ervaring en de klantgerichte
manier van denken en werken, komen zij samen met de klant
altijd tot een passende oplossing voor elke stroomvoorziening.
Stroomvoorzieningen variëren van evenementen, TV-producties, festivals, of stroomstoringen op het landelijk netwerk.
Vos Noodstroom Systemen werkt met het meest moderne en
geluidsarme materieel, waardoor aan iedere wens tegemoet
gekomen kan worden.
Het is een bedrijf gespecialiseerd
in de verkoop en verhuur van
elektra-aggregaten en no-break
systemen. De stroomvoorziening
op o.a. braderieën, festiviteiten, evenementen, TV opnames,
en openbare Nutsvoorzieningen
worden door Vos Noodstroom Systemen verzorgd. U kunt bij hen
terecht voor zeer uiteenlopende

aggregaten welke variëren van
klein vermogen 0,2 KVA tot wel
2000 KVA. Alle aggregaten zijn
voorzien van een elektronische
toerentalregeling. Verdeelinrichtingen en kabels zijn voorzien van
de benodigde veiligheden. De verhuurde aggregaten worden bij u
geïnstalleerd en in bedrijf gesteld
door de gespecialiseerde werkne-

mers. Eventuele bemanning en
onderhoud van een aggregaat tijdens de huurperiode kan worden
verzorgd.
De mannen van Vos Noodstroom
Systemen, onder leiding van Frits
en Ferry Bomhof, zetten het Zomerfeest in Ugchelen al jaren

onder stroom. Wat zou u er van
zeggen als het (tap)biertje opeens uit de fles moet komen of
de champions in bierbeslag alleen
maar koud gegeten kunnen worden, of de luid zingende artiesten,
die zonder versterking van het geluid, 4000 bezoekers moeten over-

schreeuwen, of dat zeemanskoor
dat zonder begeleiding moet zingen, of de draaimolen die u zelf
moet aandraaien!
Ondenkbaar ……….en zolang Vos
Noodstroom Systemen in de buurt
is zal dit natuurlijk ook niet gebeuren!

De ondernemersvereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de ondernemers in Ugchelen.
Momenteel zijn er 30 leden, die allemaal verschillende branches vertegenwoordigen.
De vereniging tracht haar doelen te bereiken door:
• te fungeren als aanspreekpunt voor allerlei instanties als het gaat om de belangen van de plaatselijke
ondernemers
• het opkomen - indien nodig - voor de belangen van de plaatselijke ondernemers, zowel voor individuele
hulp als voor de aanpak van gezamenlijke taken
• het organiseren van informatieavonden voor leden
• het organiseren van activiteiten bestemd voor de consument
• het sponsoren van bijzondere lokale activiteiten
• het ontwikkelen van een website
• het uitgeven van een eigen cadeaubon

Kortom de Ugchelenplaza is een actieve
ondernemersvereniging.
De ondernemensvereniging organiseert activiteiten voor haar leden
en voor consumenten. De vereniging bevordert de contacten tussen
de ondernemers onderling en komt op voor hun belangen.

Bon Draaimolen:
bij besteding € 5
1 rit gratis

Bon Hefbank:

ritten voor de prijs
van 2

Bon Suikerspin:
Bij aankoop suikerspin
of popcorn € 0,50
korting

